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سببة يرا معد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية مشكلة من مشكالت الصحة العامة المهمة ألنها تحدث كثت

حية ظم الصوالوفيات كما أنها تمثل عبئا كبيرا يثقل كاهل المرضى وعاملي الرعاية الصحية والنالمراضة 

 اة فيهوتحدث هذه العدوى في جميع أنحاء العالم وتؤثر في كل البلدان بغض النظر عن مستويات التنمي

رايته سؤدي كما قد ت وقد تؤدي فاشيات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية إلى عواقب وخيمة في المستشفيات

ة ها  من هذتيعابمن المرضى السابقين والزوار والعاملين إلى وقوع فاشيات في المجتمع ومن الدروس التي تم اس

 الدراسة أن بإمكان المنشآت الصحية

ارسات لي ممعأن تضخم من حجم انتشار العدوى , ويعتبر اإلعداد المالئم ووجود ثقافة مؤسسية راسخة تنطوي 

ا البد منه التي ة في مجال الرعاية الصحية بهدف الوقاية من مسببات المرض ومكافحة انتشارها من األمورمأمون

 في مكافحة فاشية انتشار العدوى التي تؤثر في المجتمع

حية في ت الصويتمثل الهدف من هذه الدراسة منع ومكافحة العدوى في مجال الرعاية الصحية ومساندة المؤسسا

صيات التو ساعدتهم في اتخاذ النهج الصحيح لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وإعطائهمهذا الهدف وم

 حول العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذها لمكافحة العدوى

 الكلمات المفتاحية 

 حية,ة الصاألمراض المعدية, الخدمات الصحية, المؤسسات الصحية, انتشار العدوى, مكافحة العدوى, الجود

 

 

 



 

 
 

 مقدمةال

. ت البلدانقتصادااشهدت المرحلة األخيرة نموا كبيرا متناميا في قطاع الخدمات ، والذي أصبح مكانا بارزا في  

 تي يقدمهاات الومن بين القطاعات الخدمية التي تحتل مكانة بارزة ، قطاع الخدمات الصحية بسبب طبيعة الخدم

عطي مع  يم. فقد أصبح الوضع الصحي ألي مجتهذا القطاع واتصالها المباشر بصحة أفراد  المجتمع وحياته

تطلع ول التي تع الدصورة واضحة عن مدى التنمية االقتصادية واالجتماعية والروح الثقافية لهذا المجتمع. مما دف

 إلى التقدم بين دول العالم إلى االهتمام بالخدمات الصحية المقدمة.

اهرة صبح ظطة البشرية كافة ، وذلك ألن االهتمام أأصبحت الجودة مهمة للغاية بسبب صلتها بجوانب األنش

ن العديد ك . إعالمية وشهد تطوراً ملحوظاً حيث تسعى المؤسسات إلى تقديم خدمات عالية الجودة وأكثر من ذل

 ام بنوعيةالهتممن المؤسسات وفلسفة اإلدارة ونمط الحياة في سياق ثابت هي التي تغيرت كثيراً ، وهذا جعل ا

 عب وتعقيدا من االهتمام بجودة المنتجات.الخدمات أص

اجات احتي الجودة في المؤسسات الصحية هي طريقة صحية لتحسين وتقديم الخدمات الصحية الممتازة لتلبية 

حة مكاف المرضى والحصول على رضاهم واالستفادة القصوى من الموارد المتاحة وكذلك المساهمة بشكل قوي

ة ات الرعايم خدمخاص بالوقاية من عدوى المستشفيات أو العدوى المصاحبة لتقديانتشار العدوى وأخذ الترتيب ال

 الصحية.

طبية لرعاية الاقديم تتعالج مشكلة مكافحة العدوى العوامل المرتبطة بانتشار العدوى داخل األماكن التي يتم فيها 

لي اإلى المرضى أو  )إما من مريض إلى مريض آخر ، أو المرضى إلى موظفي المستشفى ، أو الموظفين

بة( ، فإن م والمراقلتطعيزمالئهم( ، بما في ذلك الوقاية )النظافة / غسل اليدين ، التنظيف / التطهير / التعقيم ، ا

 العنوان المستخدم عادة في مجال الرعاية الطبية هنا هو "السيطرة والوقاية من العدوى"

فق قد راوالمرضى الذين يحضرون المؤسسات الصحية.  هذا هو نتيجة السنوات األخيرة من الزيادة في عدد 

قابل مالزيادة في عدد المرضى بظهور عدة مظاهرات ومشاكل جديدة، عن وجود طوابير طويلة من المرضى 

صحية ، هم المراكز الخدمة وطول فترة االنتظار للمرضى، والتي يمكن في بعض األحيان يؤدي إلى تدهور حالت

سسات المؤ على نوعية الخدمة الصحية المقدمة ، وهذا يتحتم على صناع القرار في والتي لها تأثير مباشر

عتماد سبل االصحية االستجابة بسرعة وتقليل وقت انتظار المرضى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة الصحية و

ات، وهي لعمليااألساليب العلمية المختلفة التي تساعد في هذه المشكلة تم حلها باستخدام أحد أساليب بحوث 

 من الظواهر التي تنتظر في الواقعالطابور النماذج التي ساهمت في معالجة من العديد 

 

 



 

 
 

  أسئلة البحث 

 ما هي اسباب انتشار العدوى في المؤسسات الصحية؟

 كيف نحد من انتشار العدوى؟

 ما هي العالقة بين وقت انتظار المريض ونقل العدوى بين المرضى؟

  مشكلة البحث

 وقد عملت غيرهاالسنوات األخيرة ، كان هناك الكثير من األمراض المعدية مثل نزالت البرد واالنفلونزا و في

شار ب انتمسبباتها على تطوير نفسها حيث نتج عن ذلك أمراض معدية ضاّرة جداً وخطيرة. لقد تطورت أسبا

ية الصح ض لشخص. وتعد المؤسساتالعدوى بين الناس فقد تنتقل العدوى من خالل الهواء او مالمسة المري

دوى ه العأرض خصبة النتشار هذه العدوى ومن هنا تأتي أهمية تحسين الخدمات الصحية للحد من انتشار هذ

 جتمعخصوصا في أماكن العالج وتحسين ايضا طرق العالج للقضاء علي تلك األمراض قبل تفشيها في الم

 : أهمية البحث

ها بهتمام واحدة من أهم القضايا التي يجب على جميع المؤسسات الصحية االأصبحت مكافحة العدوى الصحية 

علمية يب الوكذلك أهمية المؤسسات الصحية ودورها الكبير في أي مجتمع ، األمر الذي يتطلب معرفة األسال

 لمختلفة.البحث االمختلفة المستخدمة في هذه المؤسسات والعمل على تحسين عملية صنع القرار باستخدام أساليب 

 منهجية البحث 

 لنظريرغبة في التعرف على جوانب الموضوع ، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عند عرض الجانب ا

ت دراساوالمفاهيم المختلفة لمراعاة جوانب الموضوع وفهم جميع مكوناته. ويتم ذلك من خالل مجموع ال

 والبحوث المتوفرة 

 

 اإلطار النظري

 حول المؤسسات الصحيةالمفاهيم العامة 

الصحية  مؤسساتاليومية. اللقد أصبح مكانًا مهًما في حياتنا تنظيم الخدمات هو واحد من أهم مؤسسات عصرنا. 

 هي األهم ألنها توفر العديد من أنواع الخدمات الصحية الالزمة لصحة الناس. 

 



 

 
 

 هناك عدة تعريفات للمؤسسة الصحية ، بما في ذلك:

امة لطبية العاية ان تقديم التعريف التالي: "جميع المؤسسات النشطة في مجاالت الصحة ، والرعفي البداية ، يمك

ة ، اية الطبيالرع والمتخصصة ، وإدارة الرعاية الطبية وخدمات الدعم مثل المستشفيات ، وإعادة التأهيل ، ودور

 النفسية ". والمسنين ، والصحة العقلية. والتدخل أثناء األزمات ومستشفيات األمراض

 ومة: إحدىالحك •يمكن أيضا تعريف المؤسسة الصحية بأنها الكيان المسؤول عن توفير العالج والرعاية الطبية. 

 ريقة. طأفضل مؤسساتها الخدمية المسؤولة عن توفير جميع احتياجات المجتمع لتحسين واقع الصحة في البلد ب

 سساتؤر هذة الموسنقدم تعريفان اخران للموؤسسات الصحية توضع دو

 

ات التعريف األول هو مركز خدمة متخصص في تقديم خدمة متكاملة. وهي عبارة عن مجموعة من التخصص

 المحتملينوليين والمهن الطبية والخدمات غير الطبية واألدوية والمواد نظمت بأسلوب محدد لخدمة المرضى الحا

 وتلبية احتياجاتهم واالستمرار مؤسسة الصحة.

هدف يس اللثاني هي مؤسسة تهدف إلى تحسين الصحة هذا الهدف الرئيسي ألي المؤسسة صحية وهو لالتعريف ا

 الوحيد ، وتنقسم إلى قسمين: تحقيق أفضل مستوى من الصحة )الجودة( ،

 الرعاية الصحية والحد قدر اإلمكان من الفوارق القائمة بين األفراد في تسيير حصولهم على

 تعريف العدوى

 تعرف العدوى األولية بأنها تغلغل الميكروبات والفيروسات المسببة للمرض في جسم اإلنسان

 األمراض المعدية 

هي األمراض التي تؤثر على أي كائن حي مثل البشر. على سبيل المثال ، يمكن أن ينتقل الفيروس أو الميكروب 

حيث ينتقل الجدري أو الطاعون من شخص  الذي يسبب المرض إلى كائن حي آخر من نفس النوع )أو نوع آخر(

 إلى آخر

يمكن أن يحدث انتقال المرض بعدة طرق ، بما في ذلك االتصال الجسدي ، واألغذية الملوثة ، وسوائل الجسم ، 

 والتالمس مع أجسام ملوثة، واستنشاق الهواء بالقرب من مريض أو العطاس المرضى

 عدوى المستشفى

ه دخوله المستشفى ، مما يعني أن الشخص لم يصاب بالعدوى عند دخول هي عدوى اكتسبها المريض بعد

 المستشفى.ساعة أو أكثر من دخول  72إال بعد للمستشفى وال يظهر 

 



 

 
 

 مكافحة العدوى

ير خدمات بتوف يشير المصطلح هذا الي اخذ التراتيب الخاصة للوقاية من عدوى المستشفيات أو العدوى المرتبطة

بطة المرت هذه اإلجراءات, إجراء السيطرة على العدوى المتعلقة المستشفى وعلم األوبئةالرعاية الصحية. 

 بممارسات الصحة العامة بدال من معالجة المجتمع ككل.

  العدوىسباب أأهم 

ت أو لفطريامثل البكتيريا والفيروسات وا -األمراض المعدية هي االضطرابات التي تسببها الكائنات الحية 

 لكن في ظلة ، والطفيليات. العديد من الكائنات الحية تعيش في أجسادنا. عادة ما تكون غير ضارة أو حتى مفيد

 ظروف معينة ، قد تسبب بعض الكائنات الحية المرض.

 

 ض المعدية يمكن أن تنتقل من شخص آلخر. يتم نقل بعض عن طريق لدغات من الحشرات أوبعض األمرا

 البيئة. ية فيالحيوانات. ويتم اكتساب اآلخرين عن طريق تناول طعام أو مياه ملوثة أو التعرض للكائنات الح

عب. لحمى والتمل اا ما تشتختلف العالمات واألعراض اعتمادًا على الكائن الحي الذي يسبب العدوى ، ولكنها غالبً 

د الحياة ق تهدد قد تستجيب اإلصابات الخفيفة للراحة والعالجات المنزلية ، في حين أن بعض أنواع العدوى التي

 تتطلب دخول المستشفى.

يد سل الغيمكن منع العديد من األمراض المعدية ، مثل الحصبة وجدري الماء ، عن طريق اللقاحات. يساعد 

 مل أيًضا على حمايتك من معظم األمراض المعدية.المتكرر والشا

 األسباب

 يمكن أن تحدث األمراض المعدية بسبب:

 لسل.لبولية وااسالك الم والتهاباتبكتيريا. هذه الكائنات أحادية الخلية هي المسؤولة عن أمراض مثل التهاب الحلق 

 إليدز.ارد إلى تتراوح من نزالت الب -أصغر من البكتيريا ، تسبب الفيروسات العديد من األمراض  الفيروسات. 

خرى من أنواع الفطريات. تسبب العديد من األمراض الجلدية ، مثل السعفة و قدم الرياضي ، بسبب الفطريات. أ

 الفطريات يمكن أن تصيب الرئتين أو الجهاز العصبي.

ر إلى البش ألخرىالطفيليات. تنتج المالريا عن طفيلي صغير ينتقل عن طريق لدغة البعوض. قد تنتقل الطفيليات ا

 من براز الحيوانات.



 

 
 

  العدوىانتقال 

 اتصال مباشر

دوى. طريقة سهلة للقبض على معظم األمراض المعدية هي عن طريق االتصال مع شخص أو حيوان لديه الع

 تنتشر بها األمراض المعدية من خالل االتصال المباشر هي:ثالث طرق يمكن أن 

سات أو لفيروشخص لشخص. من الطرق الشائعة النتشار األمراض المعدية هو االنتقال المباشر للبكتيريا أو ا

غيرها من الجراثيم من شخص إلى آخر. يمكن أن يحدث هذا عندما يلمس شخص مصاب بالبكتيريا أو 

 العطس أو السعال أو العطس على شخص غير مصاب.. الفيروسات القبالت أو

ن يمكن أ -حتى حيوان أليف  -الحيوان الى الشخص. إن التعرض للعض أو الخدش بواسطة حيوان مصاب 

ت خطرة يوانايجعلك مريضاً ، وفي الظروف القصوى ، يمكن أن يكون قاتالً. يمكن أن تكون معالجة فضالت الح

 الخاص يمكنك الحصول على عدوى داء المقوسات عن طريق غسل صندوق القمامةأيًضا. على سبيل المثال ، 

 بك.

راثيم . بعض الجد بعداألم إلى الجنين. قد تنقل المرأة الحامل جراثيم تسبب األمراض المعدية لطفلها الذي لم يول

 ةيمكن أن تمر عبر المشيمة. الجراثيم في المهبل يمكن أن تنتقل إلى الطفل أثناء الوالد

 

 اتصال غير مباشر

لعديد من بقى اكما يمكن أن تنتقل الكائنات الحية المسببة للمرض عن طريق االتصال غير المباشر. يمكن أن ت

 الجراثيم على جسم غير حي ، مثل مقبض الطاولة أو مقبض الباب أو صنبور.

 طيمكنك التقا سبيل المثال ، عندما تلمس مقبض الباب الذي يصنعه شخص مريض باألنفلونزا أو نزلة برد ، على

فقد تصاب  ،الجراثيم التي تركها أو خلفها. إذا قمت بعد ذلك بلمس عينيك أو فمك أو أنفك قبل غسل يديك 

 بالعدوى.

 لدغ الحشرات

شرات ذه الحهتُعرف  -مثل البعوض والبراغيث والقمل أو القراد  -تعتمد بعض الجراثيم على ناقالت الحشرات 

 يمكن أن يحمل البعوض طفيل المالريا أو فيروس غرب النيل  بأنها ناقالت.

 

 



 

 
 

 طعام ملوث

 لية النقلسمح آتطريقة أخرى يمكن للجراثيم المسببة لألمراض أن تصيبك هي من خالل الغذاء والماء الملوثين. 

يا موجودة في رهي بكتي E. coliهذه بنشر الجراثيم للعديد من الناس من خالل مصدر واحد. على سبيل المثال ، 

 جيداً أو عصير الفاكهة غير المبستر.مثل الهامبورجر غير المطهو  -أو على أطعمة معينة 

تشخيص  ة" تؤدي إلى أمراض خطيرة ومعدالت وفيات عالية ، وتكلفةيالصحبالموؤسسات "العدوى المرتبطة 

 ا.الواليات المتحدة وحدهوعالج ومعالجة هذا النوع من األمراض تتجاوز مليار دوالر سنوياً في 

ة ات الحيويلمضادتتميز أسباب العدوى في المراكز الصحية بالفوعة الشديدة وقدرتها غير العادية على مقاومة ا 

 مر األ ,يويةت الحبطريقة متزامنة متعددة ، أي أن نوًعا من البكتيريا يكون مقاوًما لمجموعة كبيرة من المضادا

 

ن عض األحيافي ب بات "التي كانت في السابق تعتبر بسيطة" أمرا معقدا جدا وقد تكونالذي يجعل من عالج االلتها

ف ة ضعامستحيال. والبد من التنويه ان طبيعة المرضى في مراكز الرعاية الصحية تكون في الغالب من فئ

 سهالً  المناعة إما نظرا للسن أو إلصابتهم بأمراض أخرى االمر الذي يجعل اصابتهم بعدوى المستشفيات

 الوقاية

 يمكن أن تدخل العوامل المعدية جسمك من خالل:

 اتصال الجلد أو إصابات

 استنشاق الجراثيم المحمولة جوا

 تناول الطعام الملوث أو الماء الملوث

 القراد أو لدغات البعوض

 االتصال الجنسي

 اتبع هذه النصائح لتقليل خطر إصابة نفسك أو اآلخرين:

ض. وحاول لمرحااغسل يديك. هذا مهم بشكل خاص قبل وبعد إعداد الطعام ، وقبل تناول الطعام ، وبعد استخدام ا

 أال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيديكم ، ألن هذه الطريقة شائعة تدخل الجراثيم الجسم.

راض. تأكد من مواكبة مستجدات أخذ اللقاح. يمكن أن يقلل التلقيح بشكل كبير من فرص اإلصابة بالعديد من األم

 التلقيح الموصى بها ، وكذلك أطفالك.



 

 
 

 الن الحمى. معاني ت. ال تذهب إلى العمل إذا كنت تتقيأ أو تعاني من اإلسهال أو ابق في المنزل عندما تكون مرضا

 ترسل طفلك إلى المدرسة إذا كان يعاني من هذه األعراض أيًضا.

 ىباإلضافة إل لعدادات وأسطح المطبخ األخرى نظيفة عند إعداد وجبات الطعام.قم بتحضير الطعام بأمان ابِق ا

 ن.ة من الزمت طويلال تدع األطعمة المطبوخة تبقى في درجة حرارة الغرفة لفترا -ذلك ، على الفور بقايا الطعام 

رب أو الش أكواب ال تشارك العناصر الشخصية. استخدم فرشاة أسنانك الخاصة والمشط والحالقة. تجنب مشاركة

 أواني الطعام.

فراء أو ى الصمثل الحم -السفر بحكمة. إذا كنت مسافًرا خارج البالد ، فتحدث مع طبيبك عن أي تطعيمات خاصة 

 أو حمى التيفود  Bأو  Aالكوليرا أو التهاب الكبد 

 

 

 ماهية جودة الخدمات الصحية

وجه  ة علىتعتبر جودة الخدمة واحدة من أهم القضايا في مؤسسات الخدمات بشكل عام ، وفي المؤسسات الصحي

إن توفير  الخصوص ، نتيجة للتطورات في قطاع الصحة والزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات الصحية. .

 ة.مالء مع المؤسسات الصحيالخدمات الصحية الجيدة هو مطلب شائع يستجيب ألهداف ومصالح جميع الع

 جودة الخدمة الصحية

سسة ة )مؤلقد ركزت وجهات نظر الباحثين على تعريف جودة الخدمة من وجهة نظر المؤسسة التي توفر الخدم 

 .QoSصحية( ، وتركز أيًضا على المستفيد من الخدمة )المريض( في 

 جودة الخدمة -شمل: القسم األول: تعريف جودة الخدمة يقدم الباحثون عدة تعريفات لتحديد جودة الخدمة ، والتي ت 

في الوقت  افسي.محددة على النحو التالي: "توفير األداء المطلوب للعميل ، الذي يلبي ويرضي رغباتهم بسعر تن

لتي اوالخدمة  ستلمةعريفه على أنه: "الفرق بين الخدمة المالمناسب ووفقا للطرق واألساليب المناسبة. كما يمكن ت

 يتوقع أن يتلقاها المستفيد من الخدمة.

 أهمية وأهداف جودة الخدمة الصحية

لعامة اصحية هناك سلسلة من المؤشرات الرئيسية التي يمكن من خاللها استنتاج أهمية الجودة في الخدمات ال

 لجودة الخدمات الصحية.والخاصة ، وهناك العديد من األهداف 

 



 

 
 

 وفيما يلي أهم المؤشرات لإلشارة إلى أهمية الجودة في الخدمات الصحية: 

إلى  شارةكانت الخدمة مرتبطة بشكل كبير بالجودة ، لذا أصبح من الضروري اعتماد سلسلة من المعايير لإل

ياس يسمى اد مقوأدى ذلك إلى اعتم مستوى الرضا الذي يتم التوصل إليه من خالل الرابط. بين الخدمة والجودة.

(Servqualوهو عبارة عن سلسلة من المعايير المتكاملة والمترابطة لمعرفة رأي المستهلك م ، ) نتظار ان أجل

عرفة تمد على ماد تعأداء الخدمة المقدمة من المنتج ووفقًا لسلسلة من الخصائص أي أن هذه التدابير متعددة األبع

 المستفيد. الفجوة بين ما يفهمه 

 

 ا أساسيًاة بعدً أصبحت الجود -وبالتالي ال يمكن تحليلها عن طريق تسويق الخدمات الصحية دون اختبار الجودة. 

شر مهم هي مؤ الجودة في الخدمات الصحية -يجب اعتماده كأساس للقياس والتأثير لإلشارة إلى مستوى الجودة. 

مستوى  ر إلىعلق بالخدمات التي تقدمها أي مؤسسة صحية ويشيلقياس مستوى الرضا الذي يحققه المريض فيما يت

 االستجابة لما يتوقعه المريض من تلك الخدمة.

 

 األهداف الرئيسية لخدمة جودة الصحة هي: 

  .)ا حقق رضتتوفير خدمة صحية عالية الجودة  -ضمان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين )المرضى

 لتلك ئه للمؤسسة الصحية ، التي ستصبح بعد ذلك وسيلة فعالةالمستفيد )المريض( وتزيد من وال

 –المؤسسة الصحية. 

  ي همة فممعرفة آراء ومفاهيم المستفيدين )المرضى( وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية أداة

 البحث اإلداري وتخطيط وتطوير حزم الرعاية الصحية.

  .تطوير وتحسين قنوات االتصال بين المستفيدين )المرضى( من الخدمة الصحية ومقدميها 

  .السماح للمؤسسات الصحية بأداء وظائفها بكفاءة وفعالية 

 وى تحقيق مستويات أفضل من اإلنتاجية. الهدف الرئيسي من تطبيق الجودة هو الوصول إلى مست

 ى(.الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين )المرض

 

 

 

 



 

 
 

 نتائج البحث 

ا ص انتشارهباألخلقد حاولنا من خالل هذه الدراسة بيان دور تحسين الخدمات الصحية في منع انتشار العدوى بين و

 في المؤسسات الصحية التي تعد موطن انتشار األمراض بين المرضى

 لخدماتفي تحسين جودة اإستطعنا إيضاح مدى مساهمة تحسين وتطوير وزيادة عدد المؤسسات الصحية ودورها 

 فيما يلي المقدمة، ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها

 

 ىمعظم العاملين في المؤسسات الصحية  لديهم معرفة ضعيفة بطرق وأسباب انتشار العدوى بين المرض

ي هحية سات الصأن هناك عدم استغالل جيد لموارد المؤسسات الصحية لتقليل العدوى بين المرضى وأن المؤس

 أكثر أماكن انتشار العدوى

 عدوىحة الضعف التطورات في مجاالت التشخيص المختلفة واعتمادها على أساليب قديمة وكذلك في تقنيات مكاف

 المقترحات 

    قسام اخل أدضرورة القيام بعمل دورات تنشيطية أساسيات مكافحة العدوى لرفع مستوى أداء العاملين

 المؤسسات الصحية

 رورة استخدام نماذج صفوف االنتظار وذلك ألجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمةض 

 وكذلك لتقليل انتشار العدوى بين المرضى

 لواجباعمل المزيد من الدراسات واألبحاث في هذا المجال وذلك لندرة األبحاث والتوصيات  ضرورة 

 توافرها للحد من انتشار العدوى وزيادة جودة الخدمات الصحية

 صابت ضرورة تعيين فريق تقني من المتخصصين في مكافحة العدوى لمنح اإلرشادات للمرضي لتجنب ا

 غيرهم بالعدوى

 سسات الصحية بتقنيات مكافحة انتشار التلوث ؤضرورة تزويد الم 

 ذلكوطبية ضرورة اتخاذ اإلجراءات والترتيبات  لتنظيم وتنسيق األنشطة المختلفة لفريق الرعاية ال 

ع االنتفالها و وصول مستحقيها  بالكم وضمانعلي النحو السليم ضمان تواجد خدمات الرعاية الصحية ل

 بها.
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